
ຕາຕະລາງຖ້ຽວລົດທ ີ່ ຫລຸດລົງ 
ການຫ ຸ ດການບໍ ລິ ການລົງຊົີ່ ວຄາວ 

 
King County Metro ໄດ້ຫ ຸ ດການບໍ ລິ ການລົງເພ ີ່ ອຫ ຸ ດຜີ່ ອນການແຜີ່ ລະບາດຂອງໂຄວິ ດ-

19 (ໂລກຕິດເຊ ້ ອໄວຮັສໂຄໂລນີ່ າ). ຕາຕະລາງຖ້ຽວລົດທ ີ່ ຫ ຸ ດລົງອາດຈະສ ບຕໍີ່ ປີ່ ຽນແປງ. ກະ
ລຸນາຊອກຫາແຫ ີ່ ງຂໍ ້ ມູນທ ີ່ ອັບເດດລຸີ່ ມນ ້ ກີ່ ຽວກັບເສ້ັນທາງ ແລະ ການບໍ ລິ ການ, ຄໍ າແນະນໍ າ
ກີ່ ຽວກັບວິ ທ ຂ ີ່  ແລະ ທາງເລ ອກສໍ າລັບລູກຄ້າທ ີ່ ມ ການຮ້ອງຂໍ ການເຄ ີ່ ອນທ ີ່ . 

 

ຕາຕະລາງຖ້ຽວລົດທ ີ່ ຫ ຸ ດລົງແມີ່ ນຫຍັງ? 

Metro ໄດ້ຍ້າຍຕາຕະລາງຖ້ຽວລົດທ ີ່ ຫ ຸ ດລົງເນ ີ່ ອງຈາກພາກພ ້ ນຂອງພວກເຮົ າໂຕ້ຕອບກັບໂຄວິ ດ-19 

(ໂລກຕິດເຊ ້ ອໄວຮັສໂຄໂລນີ່ າ). ການຫ ຸ ດຜີ່ ອນເຫ ົີ່ ານ ້ ຖ ກອອກແບບຂ ້ ນເພ ີ່ ອບໍ າລຸງຮັກສາສະພາບເດ ມ ແລະ ລະບົບການ
ຂົນສົີ່ ງທ ີ່ ຍ ນຍົງໃຫ້ສາມາດຮັກສາພາກພ ້ ນຂອງພວກເຮົ າເຄ ີ່ ອນຕໍີ່ ໄປທຸກໆວັນ. 

ພາຍໃຕ້ຕາຕະລາງຖ້ຽວລົດທ ີ່ ຫ ຸ ດລົງ, ລົດເມ, ລົດຮັບສົີ່ ງໃນຊຸມຊົນ, ລົດໄຟລາງເບົ າ, ລົດປະຈໍ າທາງ ແລະ ແທັກຊ ທາງ
ນໍ ້ າຈະແລີ່ ນໜ້ອຍກວີ່ າປົກກະຕິຕະຫ ອດມ ້ . ນອກນ້ັນການບໍ ລິ ການຂົນສົີ່ ງຍັງອາດຈະເລ ີ່ ມຊ້າກວີ່ າໃນຕອນເຊົ ້ າ ແລະ 
ສິ ້ ນສຸດໄວກວີ່ າກໍານົດໃນຕອນແລງ. ບາງເສ້ັນທາງ ແລະ ການບໍ ລິ ການຂົນສົີ່ ງຈະບໍີ່ ເປ ດໃຊ້ງານ ແລະ ບາງເສ້ັນທາງຈະ
ມ ການຍົກເລ ກການເດ ນທາງເປັນແຕີ່ ລະເສ້ັນທາງໄປ. 

 

ເສ້ັນທາງ ແລະ ການບໍ ລິ ການໃນວັນທໍາມະດາ,  
ເລ ີ່ ມວັນທ  22 ມິຖຸນາ 2020 

ເສ້ັນທາງ ແລະ ການບໍ ລິ ການທ ີ່ ມ ການດໍ າເນ ນການເດ ນທາງຫ າຍທ ີ່ ສຸດ ຫ   ທັງໝົດ  

(ເສ້ັນທາງທ ີ່ ມ ການຕັດການເດ ນທາງສອງຖ້ຽວ ຫ   ໜ້ອຍກວີ່ ານ້ັນ) 

A Line, B Line, F Line, 8, 11, 21 Local, 24, 26, 31, 32, 33, 45, 48, 49, 50, 60, 62, 

64, 65, 67, 70, 71, 73,  75, 101, 102, 105, 106, 107, 111, 120, 124, 125, 128, 

131, 132, 148, 150, 153, 156, 164, 166, 168, 169, 180, 181, 182, 183, 187, 193, 
204, 208, 217, 218, 221, 224, 240, 245, 255, 257, 269, 303, 304, 309, 311, 330, 

331, 345, 346, 347, 348, 373, 631 (Burien Community Shuttle), 635 (Des Moines 

Community Shuttle), 901, 903, 906, 908, 914, 915, 916, 917, 930, ເສ້ັນທາງ Water 

Taxi Vashon  

ເສ້ັນທາງ ແລະ ການບໍ ລິ ການທ ີ່ ມ ການເດ ນທາງໜ້ອຍລົງ ແລະ/ຫ    ຊົີ່ ວໂມງການດໍ າເນ ນງານ  

ທ ີ່ ຫ ຸ ຸ ດລົງ 

C Line, D Line, E Line, 1, 2, 3, 4, 5 Local, 7, 10, 12, 13, 14, 21X, 27, 28, 36, 40, 

41, 43, 44, 74, 118 & 119 (ເສ້ັນທາງທ້ອງຖິີ່ ນ Vashon), 212, 225, 226, 230, 231, 239,  



241, 250, 271, 301, 372,  773 & 775 (Water Taxi Shuttles), 907, ເສ້ັນທາງ Water Taxi 

West Seattle, First Hill Streetcar, Link Light Rail, Via to Transit (ປັບປຸງພ ້ ນທ ີ່ ໃຫ້ບໍ ລິ ການ) 

ກວດເບິີ່ ງການເດ ນທາງທ ີ່ ຖ ກຍົກເລ ກ 

ເສ້ັນທາງ ແລະ ການບໍ ລິ ການທ ີ່ ຖ ກຕັດອອກຢີ່ າງສົມບູນ 

5X, 9, 15, 17, 18, 19, 22, 29, 37, 47, 55, 56, 57, 63, 76, 77, 78, 113, 114, 116, 

118X &119X (ເສ້ັນທາງດີ່ ວນ Vashon), 121, 122, 123, 143, 154, 157, 158, 159, 167, 

177, 178, 179, 186, 190, 192, 197, 200, 214, 216, 219, 232, 237, 246, 249, 252, 

268, 308, 312, 316, 342, 355, 628 (Snoqualmie Community Shuttle), 630 (Mercer 

Island Community Shuttle), 823, 824, 886, 887, 888, 889, 891, 892, 893, 894, 

895, 910, 913, 931, 952, 980, 981, 982, 984, 986, 987, 988, 989, 994, 995, Black 

Diamond/Enumclaw Community Ride, Shoreline/Lake Forest Park Community Ride, 
Normandy Park Community Ride, Sammamish Community Ride, Juanita Area 

Community Ride, Bothell/Woodinville Community Ride, South Lake Union Streetcar 

 

ເສ້ັນທາງ ແລະ ການບໍ ລິ ການໃນວັນເສົ າ,  
ເລ ີ່ ມວັນທ  27 ມິຖຸນາ 2020 

ເສ້ັນທາງ ແລະ ການບໍ ລິ ການທ ີ່ ມ ການດໍ າເນ ນການເດ ນທາງຫ າຍທ ີ່ ສຸດ ຫ   ທັງໝົດໃນ  

ວັນເສົ າ 

A Line, B Line, C Line, D line, E Line, F Line, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 
21, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 36, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 60, 62, 65, 67, 

70, 71, 73, 75, 101, 105, 106, 107, 118, 120, 124, 125, 128, 131, 132, 148, 150, 

156, 164, 166, 168, 169, 180, 181, 182, 183, 187, 204, 208, 221, 225, 226, 230, 

231, 239, 240, 241, 245, 250, 255, 269, 271, 331, 345, 346, 347, 348, 372, 635 

(Des Moines Community Shuttle), 901, 903, 906, 908, 914, 915, 916, 917  

ເສ້ັນທາງ ແລະ ການບໍ ລິ ການທ ີ່ ມ ການເດ ນທາງໜ້ອຍລົງ ແລະ/ 

ຫ    ຊົີ່ ວໂມງການດໍ າເນ ນງານທ ີ່ ຫ ຸ ຸ ດລົງໃນວັນເສົ າ 

First Hill Streetcar, Link light rail, Via to Transit (ປັບປຸງພ ້ ນທ ີ່ ໃຫ້ບໍ ລິ ການ) 

ກວດເບິີ່ ງການເດ ນທາງທ ີ່ ຖ ກຍົກເລ ກ 

ເສ້ັນທາງ ແລະ ການບໍ ລິ ການທ ີ່ ຖ ກຕັດອອກຢີ່ າງສົມບູນໃນວັນເສົ າ 

22, 47, 249, 910, South Lake Union Streetcar, Water Taxi West Seattle route,  
Shoreline/Lake Forest Park Community Ride, Normandy Park Community Ride, 

Sammamish Community Ride, Bothell/Woodinville Community Ride 

  

https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/schedules-maps/reduced-schedule/canceled-trips#saturday


ເສ້ັນທາງ ແລະ ການບໍ ລິ ການໃນວັນອາທິ ດ,  

ເລ ີ່ ມວັນທ  28 ມິຖຸນາ 2020 

ເສ້ັນທາງ ແລະ ການບໍ ລິ ການທ ີ່ ມ ການດໍ າເນ ນການເດ ນທາງຫ າຍທ ີ່ ສຸດ ຫ   ທັງໝົດໃນວັນອາທິ ດ 

A Line, B Line, C Line, D Line, E Line, F Line, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 
21, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 36, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 60, 62, 65, 67, 70, 

73, 75, 101, 105, 106, 107, 118, 120, 124, 125, 128, 131, 132, 148, 150, 156, 

166, 168, 169, 180, 181, 182, 187, 221, 225, 226, 230, 231, 239, 240, 241, 245, 

250, 255, 271, 331, 345, 346, 347, 348, 372, 901, 903 

ເສ້ັນທາງ ແລະ ການບໍ ລິ ການທ ີ່ ມ ການເດ ນທາງໜ້ອຍລົງ ແລະ/ຫ    ຊົີ່ ວໂມງການດໍ າເນ ນງານໃນ
ວັນອາທິ ດ 

First Hill Streetcar, Link Light rail, Via to Transit (ປັບປຸງພ ້ ນທ ີ່ ໃຫ້ບໍ ລິ ການ) 

ເສ້ັນທາງ ແລະ ການບໍ ລິ ການທ ີ່ ຖ ກຕັດອອກຢີ່ າງສົມບູນໃນວັນອາທິ ດ 

22, 47, 249, South Lake Union Streetcar, ເສ້ັນທາງ Water Taxi West Seattle, 

Shoreline/Lake Forest Community Ride, Bothell/Woodinville Community Ride 

 

ເສ້ັນທາງອ ີ່ ນ 

Sound Transit 

Link light rail ກໍາລັງດໍ າເນ ນເງິ ນທຸກໆ 20 ນາທ ເກ ອບໝົດມ ້ . ການບໍ ລິ ການ Sounder ແລະ ບາງຕາຕະລາງເສ້ັນ
ທາງລົດເມ ST Express ກໍຫ ຸ ດລົງເຊັີ່ ນກັນ. ຜູ້ໂດຍສານທ ີ່ ຕໍີ່ ເສ້ັນທາງຄວນກວດເບິີ່ ງ ແຈ້ງເຕ ອນການບໍ ລິ ການຂອງ 
Sound Transit. 

Access 

ໂຄງການຂົນສົີ່ ງແບບ Access ຍັງສ ບຕໍີ່ ດໍ າເນ ນງານຕາມປົກກະຕິ ແລະ ກໍາລັງດໍ າເນ ນຂ້ັນຕອນການຂ້າເຊ ້ ອຂ້ັນສູງ. ໃນລະ
ຫວີ່ າງຕາຕະລາງຖ້ຽວລົດທ ີ່ ຫ ຸ ດລົງ, Access ມ ໃຫ້ແກີ່ ລູກຄ້າທຸກຄົນທ ີ່ ພິການທ ີ່ ບໍີ່ ສາມາດເດ ນທາງໃນເຄ ອຂີ່ າຍການຂົນສົີ່ ງ
ແບບດັີ່ ງເດ ມໄດ້. ນ ້ ລວມເຖິງລູກຄ້າທ ີ່ ພິການທ ີ່ ບໍີ່ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໃຫ້ໃຊ້ໂຄງການ Access. 

ກະລຸນາຮັບຊາບ 

ລະດັບການບໍ ລິ ການສໍ າລັບທາງເລ ອກການເຄ ີ່ ອນທ ີ່ ຂອງ Metro ທັງໝົດແມີ່ ນຖ ກປະເມ ນຄ ນໃໝີ່ ຢີ່ າງຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງ ແລະ ອາດ
ຈະມ ການປີ່ ຽນແປງໄດ້ ຂະນະທ ີ່  Metro ໄດ້ຮັບຂີ່ າວຈາກເຈົ ້ າໜ້າທ ີ່ ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ລະບຸຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນ. 

  

https://www.soundtransit.org/ride-with-us/service-alerts
https://www.soundtransit.org/ride-with-us/service-alerts
https://kingcountymetro.blog/2020/03/03/march-3-metro-implements-new-cleaning-procedures-across-fleet-to-limit-spread-of-novel-coronavirus/


Community Van 

ການເດ ນທາງ Community Van ສໍ າລັບການເດ ນທາງທ ີ່ ຈໍ າເປັນຈະຍັງເປ ດຕໍີ່ ໄປຕາບເທົີ່ າທ ີ່ ເປັນໄປໄດ້ ແລະ
ມ ຜູ້ຂັບລົດອາສາສະໝັກໃຫ້ ແລະ ເຕັມໃຈຂັບຂ ີ່ ໃນຊຸມຊົນຕໍີ່ ໄປນ ້ :

• Bothell / Woodinville / UW Bothell

• Duvall
• Sammamish

• Kenmore / Kirkland

• Lake Forest Park / Shoreline

• Vashon

Trailhead Direct 

ເພ ີ່ ອໂຕ້ຕອບກັບການລະບາດຂອງໂຄວິ ດ-19 (ໂລກຕິດເຊ ້ ອໄວຮັສໂຄໂລນີ່ າ) ແລະ ທິ ດທາງຊ ້ ນໍ າຈາກ Public Health

(ສາທາລະນະສຸກ) – Seattle & King County, King County Metro, ແລະ King County Department

of Natural Resources and Parks (ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສວນສາທາລະນະຂອງ King

County) (DNRP), Trailhead Direct ຖ ກໂຈະຊົີ່ ວຄາວໃນຂະນະນ ້ .

ແທ໊ ກຊ ທາງນໍ ້ າ

ເສ້ັນທາງ Vashon ແລະ West Seattle ກໍາລັງໃຫ້ບໍ ລິ ການຢູີ່ ໃນຕາຕະລາງທ ີ່ ລະບຸໄວ້ລຸີ່ ມນ ້ . Shuttles 773 ແລະ
775 ກໍີ່ ໃຫ້ບໍ ລິ ການເຊັີ່ ນກັນ.

ຕາຕະລາງການເດ ນເຮ ອວັນທໍາມະດາຂອງ King County Metro Water Taxi ສະບັບປັງປຸງທ ີ່ ມ ຜົນນໍ າໃຊ້ 

ວັນທ  22 ມິ ຖຸນາ 2020

ເສ້ັນທາງ WEST SEATTLE

ອອກເດ ນທາງ
Pier 50 

ອອກເດ ນທາງ
West Seattle 

ອອກເດ ນທາງ
Pier 50 

ອອກເດ ນທາງ
West Seattle 

5:55 ໂມງເຊົ ້ າ 6:15 ໂມງເຊົ ້ າ 3:25 ໂມງແລງ 3:45 ໂມງແລງ

6:30 ໂມງເຊົ ້ າ 6:50 ໂມງເຊົ ້ າ 4:05 ໂມງແລງ 4:25 ໂມງແລງ

7:05 ໂມງເຊົ ້ າ 7:25 ໂມງເຊົ ້ າ 4:45 ໂມງແລງ 5:05 ໂມງແລງ

7:40 ໂມງເຊົ ້ າ 8:00 ໂມງເຊົ ້ າ 5:25 ໂມງແລງ 5:45 ໂມງແລງ

8:15 ໂມງເຊົ ້ າ 8:35 ໂມງເຊົ ້ າ 6:05 ໂມງແລງ 6:25 ໂມງແລງ

8:50 ໂມງເຊົ ້ າ 9:10 ໂມງເຊົ ້ າ 6:45 ໂມງແລງ 7:05 ໂມງແລງ



ເສ້ັນທາງ VASHON ISLAND

ອອກເດ ນທາງ
Pier 50 

ອອກເດ ນທາງ
Vashon 

ອອກເດ ນທາງ
Pier 50 

ອອກເດ ນທາງ
Vashon 

5:30 ໂມງເຊົ ້ າ 6:10 ໂມງເຊົ ້ າ 4:30 ໂມງແລງ 4:58 ໂມງແລງ

6:38 ໂມງເຊົ ້ າ 7:10 ໂມງເຊົ ້ າ 5:30 ໂມງແລງ 5:58 ໂມງແລງ

7:40 ໂມງເຊົ ້ າ 8:15 ໂມງເຊົ ້ າ 6:30 ໂມງແລງ 6:58 ໂມງແລງ

Seattle Streetcar 

Seattle Streetcar ຈະສ ບຕໍີ່ ດໍ າເນ ນງານຕາມຕາຕະລາງຖ້ຽວລົດທ ີ່ ຫ ຸ ດລົງ.

• First Hill Streetcar ຈະເປ ດດໍ າເນ ນງານແລີ່ ນດ້ວຍຊີ່ ວງເວລາສະເລີ່ ຍ15 ນາທ  ວັນຈັນເຖິງວັນເສົ ້ າ
ໃນຊີ່ ວງຊົີ່ ວໂມງບໍ ລິ ການທ ີ່ ຫ ຸ ດລົງ, ເວລາ 5:30 ໂມງເຊົ ້ າ ຫາ 8:30 ໂມງແລງ. ເຊິີ່ ງຊົີ່ ວໂມງ
ການບໍ ລິ ການໃນວັນອາທິດ ແລະ ວັນພັກບໍີ່ ຫ ຸ ດລົງ ແລະ ຈະຄົງທ ີ່ ເລ ີ່ ມແຕີ່ ເວລາ 10 ໂມງເຊົ ້ າ ຫາ 8 ໂມງແລງ.

• South Lake Union Streetcar ຈະບໍີ່ ເປ ດດໍ າເນ ນງານຈົນກວີ່ າຈະມ ແຈ້ງການເພ ີ່ ມເຕ ມ.

ໜີ່ ວຍງານຂົນສົີ່ ງອ ີ່ ນ

• Community Transit

• Everett Transit

• Intercity Transit
• Island Transit

• Kitsap Transit

• Pierce Transit
• Skagit Transit

• Sound Transit

• South Lake Union Streetcar
• Washington State Ferries

ຮັບຂໍ ້ ມູນການເດ ນທາງຫ ້ າສຸດ

ຂໍ ້ ຄວາມສໍ າລັບການອອກເດ ນທາງ

ຊອກຫາເວລາອອກເດ ນທາງຄ້ັງຕໍີ່ ໄປຂອງການບໍ ລິ ການຂົ ນສົີ່ ງໂດຍການສົີ່ ງຂໍ ້ ຄວາມ ID ບີ່ ອນຈອດຂອງທີ່ ານໄປ
ທ ີ່  62550. ທີ່ ານຈະໄດ້ຮັບຂໍ ້ ຄວາມຕອບກັບພ້ອມດ້ວຍເວລາອອກເດ ນທາງຄ້ັງຕໍີ່ ໄປ ຫ   ການເດ ນທາງທ ີ່ ຖ ກຍົກເລ ກຢູີ່
ບີ່ ອນຈອດນ້ັນ. ທີ່ ານສາມາດຊອກຫາ ID ບີ່ ອນຈອດຂອງທີ່ ານໃນປ້າຍບີ່ ອນຈອດລົດເມ ຫ   ໃນເຄ ີ່ ອງມ  Trip Planner.

http://www.communitytransit.org/
http://www.everetttransit.org/
http://www.intercitytransit.com/Pages/default.aspx
http://www.islandtransit.org/
http://www.kitsaptransit.org/
http://www.piercetransit.org/
http://www.skagittransit.org/
http://www.soundtransit.org/
http://seattlestreetcar.com/
http://www.wsdot.wa.gov/ferries/


ໃຊ້ Trip Planner

ໃນ Trip Planner, ເລ ອກ "Next Departures (ການອອກເດ ນທາງຄ້ັງຕໍີ່ ໄປ)", ຈາກນ້ັນ ປ້ອນທ ີ່ ຢູີ່ ຈຸດທ ີ່ ຕ້ັງ, ທາງ
ແຍກ ຫ   ສະຖານທ ີ່ ສໍ າຄັນ ແລະ ເລ ອກຈຸດທ ີ່ ຕ້ັງທ ີ່ ຕ້ອງການຈາກແຜນທ ີ່  ຫ   ລາຍການເລ ີ່ ອນລົງ. ຜົນຮັບ Trip planner

ຈະສະແດງເວລາອອກເດ ນທາງທ ີ່ ກໍານົດ ຫ   ຄາດໄວ້ ແລະ ການເດ ນທາງທ ີ່ ຖ ກຍົກເລ ກ.

ຂໍ ຄວາມຊີ່ ວຍເຫ  ອໃນໂທລະສັບ ແລະ ເປັນພາສາຂອງທີ່ ານ

ເພ ີ່ ອຂໍ ຄວາມຊີ່ ວຍເຫ  ອໃນການວາງແຜນການເດ ນທາງຂອງທີ່ ານ ແລະ ສໍ າລັບລາຍລະອຽດຫ ້ າສຸດກີ່ ຽວກັບຕາຕະລາງ
ຖ້ຽວລົດທ ີ່ ຫ ຸ ດລົງ, ກະລຸນາໂທຫາສູນບໍ ລິ ການຮັບສາຍໂທທ ີ່ ເບ  206-553-3000 (WA Relay 711) ຕ້ັງແຕີ່ ວັນ
ຈັນຫາວັນສຸກ ເວລາ 6 ໂມງເຊົ ້ າຫາ 8 ໂມງແລງ. ໃຊ້ເບ ໂທນ ້ ສໍ າລັບຊີ່ ວຍວາງແຜນການເດ ນທາງຂອງທີ່ ານດ້ວຍລີ່ າມ
ແປພາສາ. ເມ ີ່ ອທີ່ ານໂທ, ກະລຸນາເວົ ້ າພາສາທ ີ່ ເວົ ້ າ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຈະເຊ ີ່ ອມຕໍີ່ ທີ່ ານກັບລີ່ າມແປພາສາ.

ໂທຫາພວກເຮົ າທ ີ່ ເບ  206-553-3000 WA Relay: 711

ລົງທະບຽນສໍ າລັບແຈ້ງເຕ ອນການຂົນສົີ່ ງ

ສະໝັກ ລີ່ ວງໜ້າເພ ີ່ ອຮັບຂໍ ້ ຄວາມແຈ້ງເຕ ອນຜີ່ ານອ ເມວ, ຂໍ ້ ຄວາມ ຫ   ທັງສອງ.

Twitter 

ຕິດຕາມພວກເຮົ າໃນ Twitter ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພ ີ່ ມເຕ ມ.

ບລັອກຂອງ Metro Matters

ອີ່ ານ ໂພສບລັອກຂອງ Metro ກີ່ ຽວກັບວິ ທ ທ ີ່  Metro ໂຕ້ຕອບກັບໄວຣັສໂຄໂລນີ່ າສາຍພັນໃໝີ່  (ໂຄວິ ດ-19

(ໂລກຕິດເຊ ້ ອໄວຮັສໂຄໂລນີ່ າ)).

ຄໍ າແນະນໍ າການບໍ ລິ ການ

ກວດເບິີ່ ງ ແຈ້ງເຕ ອນເສ້ັນທາງສະເພາະ. ກະລຸນາຈ ີ່ ໄວ້ວີ່ າຄໍ າແນະນໍ າເຫ ົີ່ ານ ້ ບໍີ່ ໄດ້ລວມການຍົກເລ ກລະດັບການເດ ນທາງ, ການ
ປີ່ ຽນແປງ ຫ   ຄວາມຊ້າ.

ກະລຸນາຮັບຊາບ

ໃນລະຫວີ່ າງຕາຕະລາງຖ້ຽວລົດທ ີ່ ຫ ຸ ດລົງ, ເຄ ີ່ ອງມ ການວາງແຜນຂໍ ້ ມູນລູກຄ້າອອນລາຍ ແລະ ແອັບພາກສີ່ ວນທ ສາມ
ອາດຈະບໍີ່ ຖ ກຕ້ອງສໍ າລັບການບໍ ລິ ການ Metro ແລະ Sound Transit.

ພວກມັນບໍີ່ ກະທົບຕໍີ່ ຕາຕະລາງຖ້ຽວລົດທ ີ່ ຫ ຸ ດລົງຊົີ່ ວຄາວຂອງ Metro ຫ   ການຫ ຸ ດລົງຂອງ Sound Transit.

ລະບົບເຫ ົີ່ ານ ້ ອາດຈະຍັງໃຫ້ຂໍ ້ ມູນທ ີ່ ເປັນປະໂຫຍດ ເຊັີ່ ນວີ່ າ ແຜນທ ີ່  ແລະ ຂໍ ້ ມູນຈຸດຈອດລົດເມ.

https://tripplanner.kingcounty.gov/
ໂທ:206-553-3000
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/alerts-updates/signup.aspx
https://twitter.com/kcmetrobus
https://kingcountymetro.blog/tag/coronavirus/
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/alerts-updates/service-advisories.aspx


ວິ ທ ຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງຢູີ່ ໃນ Metro

ກະລຸນາປ້ອງກັນທີ່ ານເອງ, ຜູ້ໂດຍສານຄົນອ ີ່ ນ ແລະ ເຈົ ້ າໜ້າທ ີ່  Metro:

• ຢູີ່ ເຮ ອນຫາກທີ່ ານບໍີ່ ສະບາຍ.

• ໃສີ່ ໜ້າກາກ ຫ   ແນວປິ ດບັງໃບໜ້າ.
• ໝັີ່ ນລ້າງມ ຂອງທີ່ ານ ແລະ ໃຊ້ເຈວລ້າງມ .

• ອັດປາກຂອງທີ່ ານເວລາໄອ ຫລ  ຈາມ.

ກະລຸນາຮັກສາ “ໄລຍະຫີ່ າງລະຫວີ່ າງກັນ” ເມ ີ່ ອໃຊ້ລົດໂດຍສານ:

• ຢ ນຫີ່ າງກັນຢີ່ າງນ້ອຍ 6 ຝຸດ (1.8 ແມັດ) ທ ີ່ ບີ່ ອນຈອດລົດເມ, ບີ່ ອນລໍ ຖ້າລົດເມ, ອາຄານເຮ ອໂດຍສານ,

ສະຖານ  RapidRide ແລະ Streetcar/Light Rail ແລະ ສູນລົດໂດຍສານ.

• ລົດເມຈໍ າກັດຜູ້ໂດຍສານ 12 ຫ   18 ຄົນ ຂ ້ ນຢູີ່ ກັບຂະໜາດຂອງລົດເມ.

• ບາງບີ່ ອນນັີ່ ງຖ ກປິ ດກ້ັນ ເພ ີ່ ອສ້າງໄລຍະຫີ່ າງເພ ີ່ ມເຕ ມໃນລະຫວີ່ າງຜູ້ຂ ີ່ .

• ກະລຸນາສວມໃສີ່ ຜ້າປິ ດປາກ ຫລ  ແນວປິ ດບັງໃບໜ້າ ເພ ີ່ ອປ້ອງກັນຕົວທີ່ ານເອງ, ຜູ້ໂດຍສານຄົນອ ີ່ ນ ແລະ
ເຈົ ້ າໜ້າທ ີ່  Metro.

• Metro ໂຈະການເກັບຄີ່ າໂດຍສານຊົີ່ ວຄາວ, ສະນ້ັນຢີ່ າກັງວົນກີ່ ຽວກັບການແຕະບັດ ORCA ຫລ  ໃບບິ ນ
ຫລ  ເງິ ນຫລຽນ.

• ຂ ້ ນລົດເມໂດຍໃຊ້ປະຕູຫລັງ, ເວ້ັຍແຕີ່ ທີ່ ານຕ້ອງການບັນໄດ、ທ ີ່ ພັກເຂົີ່ າ ຫລ  ທ ີ່ ນັີ່ ງທ ມ ບູລິ ມະສິ ດ.

ຖ້າທີ່ ານຕ້ອງການໃຊ້ ບັນໄດ ຫລ  ເພ ີ່ ອໃຫ້ລົດເມຕໍີ່ າລົງ ສໍ າລັບ ເຂົ ້ າເຖິງ ຫລ  ຄວາມປອດໄພຂອງທີ່ ານ,

ກະລຸນາຖ້າທ ີ່ ປະຕູໜ້າ ແລະ ຖາມໂຊເຟ ້ ລົດ.

• ຂະນະທ ີ່ ຢູີ່ ເທິ ງລົດ, ກະລຸນາຢູີ່ ດ້ານຫລັງຂອງ “ເຄ ີ່ ອງໝາຍຄວາມປອດໄພ” ທ ີ່ ຕິດໃໝີ່  ແລະ ຮັກສາໄວ້
ສີ່ ວນດ້ານໜ້າ ສໍ າລັບ ຜູ້ໂດຍສານທ ີ່ ຕ້ອງການທ ີ່ ນັີ່ ງບູລິ ມະສິ ດ ຫລ  ພິເສດ.

“ການຮັກສາໄລຍະຫີ່ າງລະຫວີ່ າງກັນ” ຫົກຟຸດເປັນມ ລັກສະນະເປັນແນວ
ໃດໃນການຂົນສົີ່ ງໂດຍສານ?

• ທ ີ່ ຈຸດຈອດລົດເມ, ບີ່ ອນລໍ ຖ້າລົດເມ, ອາຄານເຮ ອໂດຍສານ, ສະຖານ  RapidRide ແລະ Streetcar/Light Rail

ແລະ ສູນກາງລົດໂດຍສານ, ຢູີ່ ຫີ່ າງກັນຢີ່ າງນ້ອຍ 6 ຝຸດປະມານຄວາມຍາວຂອງຕັີ່ ງໂຊຟາ.
• ເທິ ງລົດເມ, ການຮັກສາໄລຍະຫີ່ າງລະຫວີ່ າງກັນໝາຍເຖິງ ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານຄົນໜ ີ່ ງຕໍີ່ ທຸກໆແຖວບີ່ ອນນັີ່ ງ.

ຢີ່ າງໜ້ອຍ

6
ຟູດ

ຂະນະທ ີ່ ຢູີ່ ເທິງລົດ, ຮັກສາພ ້ ນທ ີ່ ໃຫ້ຫລາຍ
ລະຫວີ່ າງທີ່ ານ ແລະ ຄົນອ ີ່ ນເທົີ່ າທ ີ່ ເປັນໄປໄດ້.

ຢີ່ າງໜ້ອຍ

6
ຟູດ

ຢ ນຫີ່ າງກັນຢີ່ າງນ້ອຍ 6

ຟຸດຂະນະລໍ ຖ້າການໂດຍສານຂ
ອງທີ່ ານ.



• ເທິ ງລົດ Streetcar ແລະ Link light rail, ການຮັກສາໄລຍະຫີ່ າງລະຫວີ່ າງກັນໝາຍເຖິງ ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານ
ຄົນໜ ີ່ ງຕໍີ່ ທຸກໆສາມແຖວບີ່ ອນນັີ່ ງ.

• ເທິ ງ Water Taxi, ການຮັກສາໄລຍະຫີ່ າງລະຫວີ່ າງກັນໝາຍເຖິງ
ເວ້ັນແຖບີ່ ອນີ່ ນັີ່ ງຕໍີ່ ຜູ້ໂດຍສານຄົນໜ ີ່ ງຢີ່ າງນ້ອຍ 3 ບີ່ ອນນັີ່ ງລະຫວີ່ າງຜູ້ໂດຍສານໃນແຕີ່ ລະແຖວ.

ການອັບເດດທ ີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງ

ການດໍ າເນ ນການດ້ານຄວາມປອດໄພສາທາລະນະອ ີ່ ນໆຂອງ Metro ໃນການໂຕ້ຕອບກັບໂຄວິ ດ:

• ການຂ້າເຊ ້ ອລົດໂດຍສານ ແລະ ພະຫະນາ/ເຮ ອຂົນສົີ່ ງປະຈໍ າວັນ,

• ການຕ້ັງ Department Operations Center (ສູນປະຕິບັດການພະແນກ) ເພ ີ່ ອແນະນໍ າການໂຕ້
ຕອບໄວ ແລະ

• ປິ ດຫ້ອງການບໍ ລິ ການລູກຄ້າຊົີ່ ວຄາວເພ ີ່ ອໃຊ້ໂທລະສັບ ແລະ ຕົວເລ ອກອອນລາຍ.

• ແນະນໍ າໃຫ້ພະນັກງານຂອງພວກເຮົ າຜູ້ທ ີ່ ມ ຄວາມສີ່ ຽງສູງ ໃຫ້ຢູີ່ ເຮ ອນເພ ີ່ ອປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງພວກເຂົ າ
ແລະ ເສ ມສ້າງນະໂຍບາຍການພັກວຽກແບບໄດ້ຮັບຄີ່ າຈ້າງຂອງພວກເຮົ າ ແລະ

• ດໍ າເນ ກການບັງຄັບໜ້າວຽກການອະນາໄມເພ ີ່ ອຕອບສະໜອງໄວ ແລະ ການປັບປຸງຢີ່ າງຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງ.

ຄວາມມຸີ່ ງໝ້ັນຂອງພວກເຮົ າ

ຂະນະທ ີ່  ຜູ້ໂດຍສານສີ່ ວນໃຫີ່ ຍຂອງ Metro ມ ທາງເລ ອກອ ີ່ ນ ແລະ ເລ ອກການຂົນສົີ່ ງໂດຍສານ,

ຫລາຍຄົນແມີ່ ນອາໄສມັນຢີ່ າງໜັກ—ຫລ  ໂດຍພິເສດ—ຕໍີ່ ກັບການຂົນສົີ່ ງໂດຍສານ, ສະນ້ັນ ການຕັດສິ ນທ ີ່  ບີ່ ອນໃດ
ແລະ ເມ ີ່ ອໃດເພ ີ່ ອຫລຸດຜີ່ ອນ ການບໍ ລິ ການ ແມີ່ ນບໍີ່ ຖ ກກະທໍາຢີ່ າງຖ ເບົ າໄດ້. Metro

ໄດ້ກໍານົດການຫລຸດຖ້ຽວລົງເພ ີ່ ອຮັກສາບາງການບໍ ລິ ການໄວ້ໃນ ເສ້ັນທາງຫລາຍໆເສ້ັນເທົີ່ າທ ີ່ ເປັນໄປໄດ້, ຮັບຮູ້ວີ່ າ
ຜູ້ຄົນແມີ່ ນອາໄສ ເສ້ັນທາງເຫລົີ່ ານ ້ ໃນການເຂົ ້ າເຖິງການດູແລທາງການແພດ, ຮ້ານອາຫານແຫ້ງ ແລະ
ການບໍ ລິ ການສໍ າຄັນອ ີ່ ນ.

Metro ຈະລົມກັບກຸີ່ ມຊຸມຊົນຢີ່ າງຈິ ງຈັງ ຜູ້ທ ີ່ ເປັນຜູ້ແທນປະຊາກອນ ທ ີ່ ຫລາຍຄົນອາດຈະເພ ີ່ ງພາອາໄສການຂົນສົີ່ ງ
ໂດຍສານ, ລວມເຖິງ ຜູ້ທ ີ່ ເປັນຕົວແທນລູກຄ້າທ ີ່  ມ ຄວາມທ້າທາຍໃນການເຂົ ້ າເຖິງ.

Metro ຈະຍັງຄົງມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມກັບກຸີ່ ມເຫລົີ່ ານ້ັນເພ ີ່ ອເຮັດຄວາມເຂົ ້ າໃຈ ຄວາມຕ້ອງການ ການເຄ ີ່ ອນທ ີ່ ຂອງພວກເຂົ າ
ແລະ ຕັດສິ ນສິີ່ ງທ ີ່ ດ ສຸດໃນການບໍ ລິ ການພວກເຮົ າໃນຊີ່ ວງເວລານ ້ .

kingcounty.gov/metro 

206-553-3000

https://kingcountymetro.blog/2020/03/03/march-3-metro-implements-new-cleaning-procedures-across-fleet-to-limit-spread-of-novel-coronavirus/
https://kingcountymetro.blog/2020/03/17/covid-19-update-metro-to-temporarily-close-in-person-customer-service-locations-starting-march-19/

